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Konventionel kloakudvidelse eller afkobling til grøn struktur? 

•Teknisk velkendt løsning 

•Få indgreb 

•Veletableret praksis 

•Synergi med byen 

•Bedre vandbalance 

•Bedre økologisk tilstand 

•Øget innovationskraft 
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Byerne står over for en transformationsproces 

Stor udledning af drivhusgasser 

• Transport 
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• Der findes meget værdifuld 
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Vi skal omdanne 

til at blive klimarobuste byer 
med lav CO2-udledning,  

et langsomt forbrug af ressourcer 
og fortsat velfærd 

Vi skal omdanne danske byer 
fra at være klimasårbare enheder 

med stor CO2-udledning og 
overudnhyttelse af ressourcer 

til at blive klimarobuste byer 
med lav CO2-udledning,  

et langsomt forbrug af ressourcer 
og fortsat velfærd 

I hvilken grad kan 
grønne løsninger 

bidrage? 
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A/B Vilhelm Thomsens Alle 6 mfl. 
2500 Valby 
136 appartments  
built 1921 
SUDS implemented 2011 – 2012 
cost 12,6 mill incl. 25 % VAT 
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Augustenborg, Malmø 
•Social housing with flooded basements, crime 
 and poor reputation 
•Local involvement 
•Renewal of green surroundings 
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Forbedre vilkår for naturen 
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Bynaturen kan (måske) 
hjælpes med knude-
punkter og korridorer 
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Sundevedsgade Vesterbro, studenterprojekt 
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Byens vandbalance har behov for forbedring 
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Binning et al., 2006 
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Grøn regnvandshåndtering kan forbedre byens vandbalance 

Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning 

Fyld magasin op hver gang det regner 
Volumenet kan ikke medregnes i dimensioneringen 
For toiletskyl og tøjvask med tagvand følges Rørcenteranvisning nr. 3.  
For andet skal der søges tilladelse. 



Regnafstrømning er ikke rent – behov for renseteknologier 

Suspenderet stof 
Tungmetaller 
Organiske mikroforureninger 

Næringssalte 
Sygdomskim 
Salt 
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Kræver at samarbejdet fungerer 

Kvantitet 
m3, m3/s 

Kvalitet  
µg/L 

Byen 
bykvalitet, planlægning, drift 

•Regnstatistik og service level 
•Grundvandsspejl og –dynamik 
•Jordens hydrauliske ledningsevne 

•Suspenderet stof, tungmetaller,  
  xenobiotica, pathogener 
•Beskyttelse af miljøet 
•Beskyttelse af borgerne 

•Byliv & Borgere 
•Administrative systemer 
•Erhvervsudvikling 

Hydrogeology 
Kloak-ingeniørviden 
Byplanlægning 
Landskabsarkitektur 

Miljøkemi 
Renseteknologier 
Byplanlægning 
Landskabsarkitektur 

Byplanlægning 
Landskabsarkitektur 
Socialvidenskab 
Økonomisk teori og politologi 
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Vision for grøn klimatilpasning 

1. De fysiske løsninger virker og økonomien holder! 

1. teknisk velfungerende 

2. miljømæssigt forsvarligt 

3. synergi med byen 

 

2. God planlægnings- og beslutningsproces 

1. Start i det små 

2. Systematisk erfaringsopsamling 

3. Mere fleksibel betalingsstruktur (T = ½ bør fremmes) 

 

3. Samfundets generelle innovationskraft øges 

1. Klimatilpasning er en fælles udfordring 

2. Samarbejder og metoder kan overføres til andre 
områder 

Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning 
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Overløb fra privat grund til offentlig vej? 
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Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 

30-09-2013 
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Mange professioner skal arbejde sammen, også med private 

Kvantitet  
m3, m3/s 

Kvalitet 
µg/L 

Synergi 

•Rain statistics & Service level 
•Groundwater levels & dynamics 
•Soil hydraulic conductivity  

•Suspended solids, heavy metals, 
•xenobiotics, pathogens 
•Environmental protection 
•Protection of citizens 

•Urban life 
•Jobs & Innovation 
•Administrations  

Hydrogeology 
Sewer engineering 

Environmental chemistry 
Treatment technologies 

Urban Planning 
Landscape Architecture 
Social sciences 
Economics & Policies 
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Vision 3: Skab rammer for innovation  
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Facilitatorer 

Regioner, Væksthuse 

Brancheorganisationer 

Innovation Center Denmark 

Ambassader 

Tech-trans enheder 

Finansiering  
Fornyelsesfonden/Markedsmodningsfonden 

Innovationskonsortierne 

Det strategiske forskningsråd 

Rådet for Teknologi og Innovation 

Program for Grøn Teknologi 
Fonden til markedsføring af Danmark 
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